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19 Ноември 2020 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр.12

1.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ’’ бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од Статутот
на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013,
8/2015 и 11/2015) донесувам

З А К Л У Ч О К
за објавување на Заклучокот по Кварталниот извештај за извршување на Буџетот

на Општина Ресен за III квартал,од Јануари – Септември 2020 година

Се објавува Заклучокот по Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на
Општина Ресен за III квартал,од Јануари – Септември 2020 година, што Советот
на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на  17.11.2020 година.

Бр.09-1982/1 Градоначалник
19.11.2020 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на
Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015), а во врска со член 32 став
4 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ број 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/11 и
192/15) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 17.11.2020 година,
откако го разгледа Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина
Ресен за III квартал, Јануари – Септември  2020 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина
Ресен за III квартал, Јануари – Септември  2020 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1917/4                                                                                     Претседател
17.11.2020 година Никола Станковски с.р
Ресен
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19 Ноември 2020 година ,,СЛУЖБЕН ГЛАСНИК’’ бр.12

2.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ’’ бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од Статутот
на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013,
8/2015 и 11/2015) донесувам

З А К Л У Ч О К
за објавување на Одлуката за проширување на средствата на  Буџетот на

Општина Ресен за 2020 година

Се објавува Одлуката за проширување на средствата на  Буџетот на
Општина Ресен за 2020 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на  17.11.2020 година.

Бр.09-1982/2 Градоначалник
19.11.2020 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н

3



Советот на Општина Ресен на 56-та седница, оддржана на ден 17.11.2020 година ја донесе следната:

za 2020 godina
na sledniot na~in :

Член 2

Za pro{iruvawe na sredstvata na Buxetot na Op{tina RESEN

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 33 и 34 од
Законот за буџетите (Сл.весник на РМ бр.64/2005, 04/2008, 103/2008,156/2009, 95/2010, 180/2011, 171/2012, 192/2015 и 167/2019)

O     D     L     U     K     A

зa 2020 godina

^len 1
So ovaa odluka se vr{i pro{iruvawe na sredstvata na Buxetot na Op{tina RESEN

Potprograma
Potstavka

SAMOFINAN. DOTACII DONACII KREDITI

A00 SOVET NA OP{TINA
741120 Blok dotacii na op{tinata po oddelni nameni 1.203.0000 0 0

0 1.203.000 0 0

N10 OSNOVNO OBRAZOVANIE

424210 Odr`uvawe na zgradi 0 411.000 0 0
N20 SREDNO OBRAZOVANIE

421110 Elektri~na energija 0 20.000 0 0
421120 Vodovod i kanalizacija 0 20.000 0 0
421410 Goriva i masla (motorni vozila) 0 30.000 0 0
423110 Kancelariski materijali 0 60.000 0 0
423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od

strana na vrabotenite
0 15.000 0 0

423210 Materijali za AOP 0 60.000 0 0
423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 0 60.000 0 0
423720 Materijali za razni popravki 0 60.000 0 0
423810 Siten inventar 0 30.000 0 0
423830 Rezervni delovi 0 30.000 0 0
424210 Odr`uvawe na zgradi 0 60.000 0 0
424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 0 11.000 0 0
426120 ^lenarini vo doma{ni organizacii 0 1.500 0 0
426310 Seminari i konferencii 0 9.500 0 0
426410 Objavuvawe na oglasi 0 35.000 0 0

NA0 KAPITALNI RASHODI ZA OSNOVNO OBRAZOVANIE

483120 Kupuvawe na u~ili{en mebel 0 110.000 0 0
NB0 KAPITALNI RASHODI ZA SREDNO OBRAZOVANIE

480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema 0 60.000 0 0
480190 Kupuvawe na druga oprema 0 60.000 0 0
483110 Kupuvawe na kancelariski mebel 0 60.000 0 0

01.203.0000 0

Se zgolemuvaat prihodite na slednite potastavki :

i se raspreduvaat na slednite rashodni potastavki :

08-1917/5
17.11.2020

Br. Pretsedatel na Sovetot na
Op{tinata

Nikola Stankovski

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Ресен и станува
составен дел на Буџетот на Општината за 2020 година.
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3.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ’’ бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од Статутот
на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013,
8/2015 и 11/2015) донесувам

З А К Л У Ч О К
за објавување на Планот на Програми за развој во Општина Ресен

за 2021-2023 година

Се објавува Планот на Програми за развој во Општина Ресен за 2021-2023
година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на
17.11.2020 година.

Бр.09-1982/3 Градоначалник
19.11.2020 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 21-б од Законот за буџетите („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12 и
192/15) и член 23 став 1 точка 47 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник
на Општина Ресен“,бр.07/10, 13/13, 8/15 и 11/15) Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на ден 17.11.2020 година, донесе

П Л А Н  Н А  П Р О Г Р А М И  З А  Р А З В О Ј
во Општина Ресен за 2021-2023 година

Вовед

Согласно степенот на реализација на одредени инвестициони активности
предвидени во Планот на Програми за развој за предходниот период кои се
реализирани во  претходниот период  и насоките на општината за преземање на
активности од развоен карактер, а согласно Стратегијата за развој на Општина
Ресен, во наредниот период 2021-2023 година Општина Ресен ќе се фокусира на
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следните предложени активности од развоен карактер, кои ќе се реализираат преку
соодветни годишни Програми.

Целта на ваквото програмирање е создавање на предуслови за
задоволување на потребите на граѓаните, подобрување на квалитетот на живот,
како и заштита на животната средина.

Тригодишниот Планот на програми за развој за 2021-2023 година ќе се
состои од капитални инвестиции.

Планот на програмите за развој на Oпштина Ресен програмиран за
2021-2023 содржи временска рамка за  реализација на капиталните инвестиции,
финансиска конструкција, извори на финансирање и контрола над примена на
планот.

За дел од програмираните капитални инвестиции постои техничка
документација, која треба да се комплетира согласно новите закони, подзаконски
акти и нормативи.

Капиталните инвестиции  се распоредени во следните области:

1. ЈА - Изградба на објекти,
2. ЈГ - Изградба на системи за водоснабдување,
3. ЈИ -Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни

фекални води,
4. ЈД - Изградба, реконструкција и рехабилитација на локални патишта и

улици,
5. Г - Локален економски развој,
6. Ј8 - Други комунални работи ( Чистење на речните корита ),

1. Во рамките на капиталните инвестиции за изградба на објекти планирани
се следните активности:

1.1. Изградба на Комплексот „ Финско Село “ м.в.  Маркова Нога,
КО Долно Дупени - Ресен.

Градежните работи опфаќаат: комерцијални и деловни објекти, хотелски
комплекс, викенд куќи и целосна инфраструктура.

Потребните средства за изведување на инвестицијата ќе се обезбедат од
домашни и странски инвеститори.
Временска рамка 2021-2023 година.
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1.2. Изградба на една спортска сала
Согласно Програмата за изградба на спортски сали на Владата на РМ, во

програмскиот период планирано е да се изгради една училишна спортска сала и
тоа во основното училиште, Гоце Делчев во Ресен.

Со оваа инвестиција ќе се придонесе кон унапредување на образованието и
спортот кај лицата вклучени во основното образование како и на останатите лица
кои на некој начин се инволвирани во областа на  спортот.

Финансирањето на инвестицијата ќе биде од Буџетот на РМ со рок на
реализација 2021-2023 година.

1.3 Адаптација на постоечки објект во младински културен центар
Со оваа активност ќе се допринесе во создавање на квалитетни услови
поттикнување на развојот на кретаивни активности и дообразование на
младата популација.

Оваа активност предвидува активности за адаптација и опремување на
постоечки објект во функција на младински културен центар.

Потребни средства за инвестицијата се 3.500.000 денари и истите ќе се
обезбедат од Министерство за култура, Буџет на Општина Ресен и донатори.

Временска рамка 2021-2023 година.

1.4 Реконструкција на кровната конструкција на домот на култура Драги
Тозија Ресен

Активноста опфаќа замена на кровот на сарајот и поставување на нови
олуци.

Средства потребни за активноста ќе бидат обезбедени од Министерство за
култура и Владата на Република Северна Македонија

Временска рамка 2021-2023 година.

1.5 Реконструкција на основните училишта во Општина Ресен
Оваа активност предвидува реконструкција на училишните простории,

санитарни јазли, столарија, молерофарбарски зафати и опремување.
Општина Ресен ангажира проектант со цел да се изврши увид на состојбата со

објектите во основно образование и предложени се мерки за санација на
училишните објекти и изготви предмер пресметка по улилишта со потребни
активности заедно со финансиска конструкција:

ОУ Мите Богоевски, Ресен
- ПУ с.Јанковец – изведба на нов кров, 1.268.205 денари
- ПУ с.Болно – целосна санација на објектот, санација на кровот и изградба

на санитарни јазли, 2.000.000 денари.
ОУ Гоце Делчев, Ресен
- ПУ с.Сопотско – санација на објектот, нова кровна конструкција, нова

столарија, електрична инсталација, 1.219.000 денари

7
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ОУ Димитар Влахов, с. Љубојно
- Љубојно - санација на кровот, замена на столарија, санација на санитарни

јазли, санација на парно греење, 2.632.585 денари
- ПУ Штрбово - санација на кровот, замена на столарија, санација на

санитарни јазли, 501.892 денари.
- ПУ Крани – санација на кровот и замена на столарија,                       1.056.000

денари

ОУ Славејко Арсов, с. Подмочани
- Подмочани – поставување на централно греење и изведба на енергетски

ефикасна фасада, 1.927.600 денари
За сите горенаведени активности во основното образование потребни се

средства во вкупен износ од 9.806.102 денари и истите ќе се обезбедат од
Министерствотото за образование и наука, Буџетот на Oпштина Ресен и од
донатори.

Временска рамка 2021-2023 година.

1.6 Реконструкција на средното училиште „Цар Самоил“ во Општина
Ресен

Оваа активност предвидува реконструкција на училишните простории,
санитарни јазли, столарија, молерофарбарски зафати и опремување.

Општина Ресен ангажира проектант со цел да се изврши увид на состојбата
во СОУ Цар Самоил Ресен и предложени се мерки за санација на санитарните
јазли, санација на лимаријата и замена на внатрешната дограма во објектот за што
потребни се средства во висина од 1.698.240 денари.

Средствата ќе се обезбедат од Министерствотото за образование и наука,
Буџетот на Oпштина Ресен и од донатори.

Временска рамка 2021-2023 година.

1.7 Изработка на физибилити студија и активности за решавање на
тековниот проблем со недостаток на паркинг места

Оваа активност предвидува решавање на тековниот проблем со недостигот
на слободни места за паркирање. Активностите за реализација на оваа активност
ќе бидат предвидени согласно соодветна документација за сообраќајно техничко
решение и соодветна економско-финансиска анализа.

Потребни средства за инвестицијата се 10.000.000 денари и истите ќе се
обезбедат од Буџет на Општина Ресен и донатори.

Временска рамка 2021-2023 година.

2. Во рамките на капиталните инвестиции за изградба на системи за
водоснабдување планирано е следното:
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2.1. Ресен - реконструкција на дел од водоводната мрежа во град Ресен,
вклучително и изведба на куќни приклучоци на реконструирана водоводна мреќа во
централно и пошироко подрачје во Град Ресен.
Со цел комплетирање на новата водоводна мрежа во град Ресен, а со тоа и
намачување на загубите на вода, намалување на интервенции на дефекти на
водоводната мрежа и заштита на животната средина. Се предвидува изведба на
куќни приклучоци на реконструираната водоводна мрежа.

Согласно согледувањата и развојните планови на градот, потребно е да се
преземат мерки за целосно решавање на проблемот со водоснабдување на
населението во градот  како и за развој на градот во наредниот период.

Средствата во висина од 30.000.000 денари ќе се обезбедат од Владата на
Р.С. Македонија, Буџет на Општина Ресен и донатори.

Временска рамка2021-2023 година.

2.2. Коњско- изградба на водоснабдителен систем
Коњско е  населба каде што не е решен проблемот со водоснабдување со

исправна вода за пиење.
Со цел ставање во употреба на веќе изградениот цевовод за вода за пиење

и изградената пумпа, потребно е да се изгради резервоар за вода со што ќе се реши
проблемот со изведениот бунар, за што потребни се средства во висина од
1.860.000 денари.

Срествата ќе бидат обезбедени од Агенцијата за финансика поддршка во
земјоделството и руралниот развој, Буџет на Општина Ресен и донатори

Временска рамка 2021-2023 година.

2.3 Стење- обезбедување на исправна вода за пиење
Изградба на нов систем за водоснабдување со обезбедување на капацитет

од 12 л/с со вода за пиење од езеро.
Со активноста се предвидува: поставување на потопна пумпа, санација и

продолжување на усисниот цевовод, усисна корпа, изработка на филтер станица
со капацитет од 42 м3/час, каде ќе се врши оксидација на водата, изградба на
таложник, обезбедување на филтрирање под притисок и обезбедување на
дизинфекција на водата, изведба на дозирна станица за реагенси, изведба на
линиски флокулатор, таложник и комора за мешање, резервоар за исталожена
вода, погонска пумпа за филтрирање, пумпа за испирање на песочни
филтри,електрична инсталација, резервоар за чиста вода.

Вкупната вредност на проектот изнесува 8.649.400 денари.
Срествата ќе бидат обезбедени од Агенцијата за финансика поддршка во

земјоделството и руралниот развој, Буџет на Општина Ресен и донатори
Временска рамка 2021-2023 година.

2.4 Претор и Асамати- обезбедување на исправна вода за пиење
За трајно решавање на проблемот со вода за пиење за селата Претор и

Асамати и за ТН Претор и Асамати, согласно израбеното техничко решение од
проектантот, потребно е усисниот цевовод  да се продолжи во езерото, да се
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реконструира постојната филтер станица и да се преземат други активности за што
потребни се средства во висина од 11.328.000 денари.

Средствата ќе се обезбедат од Агенцијата за финансика поддршка во
земјоделството и руралниот развој и донатори.

Временска рамка 2021-2023 година.

2.5 Јанковец – Изработка на техничка документација и реконструкција на
водоводната мрежа во с. Јанковец.

За комплетно решавање на проблемот со водоснабдување на населението
во с.Јанковец Средствата со оваа активност се предвидува изработка на
техничка документација за реконструкција на водоводната мрежа во с. Јанковец .

Финансиски средства за реализација на активноста 15.000.000 денари и
истите се планираат да се обезбедат од извори на Републичкиот Буџет од Буџетот
на Општина Ресен и донатори.

Временска рамка 2021-2023 година.

2.6 Набавка и изведба на хлоринатори
Повеќето населени места кои не се вклучени на регионалниот водовот и се

снабдуваат со вода за пиење од локални извори, истата не ја хлорираат. Од
овие објекти перманентно преку Заводот за здравствена заштита во Битола се зема
вода за лабараториска анализа во поглед на хемиската и бактериолошката
исправност, при што од лабараторискиот преглед на водата се констатира дека
примерокот одговара на Правилникот за безбедноста на водата за пиење, но истата
не се хлорира.

Финансиски средства за реализација на активноста 4.800.000 денари.
Средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Ресен и донатори.
Временска рамка 2021-2023 година.

2.7 Обезбедување на поголемо количество на вода потребна за
градскиот водовод

Средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Ресен и донатори.
Временска рамка 2021-2023 година.

3. Во рамките на капиталните инвестиции за изградба на фекална и
атмосферска канализација планирано е следното:

3.1 Ресен-
- Крак на улица ,, Ленинова “ изработка на техничка документација за изградба на
фекална и атмосферска канализација во должина од 140 метри, финансиска рамка
– 272 000 денари.
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- Ул. 4-ти Јули изработка на техничка документација за изградба на фекална и
атмосферска канализација во должина од 85 метри, потребни финансии – 170 500
денари.

- Крак на ул. ,,Борис Кидрич” изработка на техничка документација за
реконструкција на фекална и атмосферска канализација (стара слога) поставување
на цевки со поголем дијаметар со цел зголемување на капацитетот во должина од
525 метри, потребни финансии 982 500 денари

- Улица ,,11 – ти Септември” изградба на фекална канализација во должина од 150
метри, потребни финанасии 285 000 денари

- Улица ,,Никола Карев,,  изградба на атмосферска канализација во должина од 15
метри, потребни финансии 49 500 денари

- Крак на улица ,,Кузман Јосифовски” изградба на фекална канализација во
должина од 80 метри, каде ќе се поврзи со веќе постоечката фекална канализација.
Инвестицијата е планирана во висина од 170 000 денари.

- Атмосферска канализација на ул.,,Кочо Рацин” и крак 1 и 2 на ул.,,Кочо Рацин”
Предвидено е да се изградат 4  колектор ,,КРАЦИ”, кои се гравитациони.
Канализационата мрежа е од сепаративен тип, односно без прифаќање на фекални
и подземни води со вкупна должина од 1319,81 метри.
Вредност – 7.910.213,21

-Атмосферска канализација на ул.,,Михајло Бочкаровски” и крак на ул.,,Михајло
Бочкаровски”
Атмосферската канализација е проектирана по коловозот на улиците, а реципиент
на атмосферската канализација се атмосферски шахти на улица ,,Крак 1 на улица
Кочо Рацин” со вкупна должина од 1.125,47 метри.
Вредност – 6.535.204,90

-Фекална канализација на ул.,,5-та”
Во должина од 190 метри
Вредност – 1.402.200

3.2.Стење – изградба на фекална канализациона мрежа и пречистителна
станица
Со изградба на овој се планира да се  канализираат отпадните  и фекалните

води  од домаќинствата и другите објекти од селото. Сите отпадни  и фекални  води
ќе се прифатат преку секундарна мрежа и ќе се собираат во колектори кои водата
ќе ја носат  во пречистителна станица која  е предвидена да се изгради на  околу
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300 м јужно од селото, така што испустот од пречистителните води да можат да се
насочат кон  езерото.

Канализационата мрежа  се предвидува да биде  од сепаративен карактер,
односно фекална без прифаќање на атмосверските и подземните води. Просечната
длабочина на канализационата мрежа  ќе изнесува 1,60 м и ќе овозможува
прикличување на околните станбени  и други објекти. Трасите на канализационите
водови  минуваат по сите улици така што некаде е потребно да се изврши сечење
на асвалтната лента  со ширина од 1,00 м вдолж  патот. По должина на   трасата се
предвидува  да се постават ревизиони и каскадно ревизиони шахти.

Финансиски средства за реализација на активноста 42.424.095 денари.
Средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Ресен и донатори.
Временска рамка 2021-2023 година.

3.3. Јанковец - доизградба на фекална канализација
Со изградба на овој систем се планира  канализирање на одпадните води

кои се ослободуваат од  од домаќинствата и другите објекти од селото. Истите  ќе
се прифаќаат  преку  секундарна мрежа  и ќе се собират во колектори  кои
фекалните и одпадните води  ќе се носат во пречистителна станица.

Финансиски средства за реализација на активноста 12.239.562 денари.
Средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Ресен и донатори.
Временска рамка 2021-2023 година.

3.3. Грнчари - изградба на фекална канализација
Канализациониот систем во с.Грнчари, предвиден е да биде сепарационен,

односно би се одведувале само фекалните води и атмосверските води и понатаму
би истекувале слободно.

Водите  се прифаќаат гравитационо  во еден колектор  а кон  него се
приклучуваат споредните колектори  кои тргнуваат од највисоките  делови на
селото, поминуваат долж  постојните улици и попатно се приклчучуваат долж
главниот колектор. Заедничкиот колектор минува покрај  регионалниот пат Р-505
кон постоечата приклучна шахта  на колекторскиот систем  што ја носи до
пречистителната станица во с. Езерени.

Како налзастапени објекти на канализационата мрежа  се ревизионите шахти
на кои се приклучуваат објектите .

Финансиски средства за реализација на активноста 27.069.818 денари.
Средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Ресен и донатори.
Временска рамка 2021-2023 година.

3.4. Подмочани - изградба на фекална канализација
Канализациониот систем во с.Подмочани, предвиден е да биде

сепарационен, односно би се одведувале само фекалните води а атмосверските
води и понатаму би истекувале слободно.

Водите  се прифаќаат гравитационо  во еден колектор  а кон  него се
приклучуваат споредните колектори  кои тргнуваат од највисоките  делови на
селото, поминуваат долж  постојните улици и попатно се приклчучуваат долж
главниот колектор. Заедничкиот колектор минува покрај  регионалниот пат Р-505
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кон постоечата приклучна шахта  на колекторскиот систем  што ја носи до
пречистителната станица во с. Езерени.

Како најзастапени објекти на канализационата мрежа  се ревизионите шахти
на кои се приклучуваат објектите.

Финансиски средства за реализација на активноста 24.786.382 денари.
Средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Ресен и донатори.
Временска рамка 2021-2023 година.

3.5 Крани и Арвати – изградба на фекална канализациона мрежа и
пречистителна станица. Со изградба на овој се планира да се  канализираат
отпадните  и фекалните  води  од домаќинствата и другите објекти од селото. Сите
отпадни  и фекални  води  ќе се прифатат преку секундарна мрежа и ќе се собираат
во колектори кои водата ќе ја носат  во пречистителна станица која  е предвидена
да се изгради на  околу 600 м јужно од селото, така што испустот од
пречистителните води да можат да се насочат кон  реката.

Канализационата мрежа  се предвидува да биде  од сепаративен карактер,
односно фекална без прифаќање на атмосверските и подземните води. По должина
на   трасата се предвидува  да се постават ревизиони и каскадно ревизиони шахти.
Финансиски средства за реализација на активноста 41.986.243 денари.

Средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Ресен и донатори.
Временска рамка 2021-2023 година

3.6.Претор со туристичка и вилска населба – изградба на фекална
канализациона мрежа и пречистителна станица
Со оваа активност се планира да се  канализираат отпадните  и фекалните

води  од објектите од туристичката и вилската населба. Сите отпадни  и фекални
води  ќе се прифатат преку секундарна мрежа и ќе се собираат во колектори кои
водата ќе ја носат  во пречистителна станица така што испустот од пречистителните
води да можат да се насочат кон  езерото.

Канализационата мрежа  се предвидува да биде  од сепаративен карактер,
односно фекална без прифаќање на атмосверските и подземните води. Просечната
длабочина на канализационата мрежа  ќе овозможува  прикличување на околните
станбени  и други објекти. По должина на   трасата се предвидува  да се постават
ревизиони и каскадно ревизиони шахти.

Финансиски средства за реализација на активноста 73.802.953 денари.
Средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Ресен и донатори.
Временска рамка 2021-2023 година.

3.7.Долно Дупени– изградба на фекална канализациона мрежа и
пречистителна станица
Со оваа активност се планира да се  канализираат отпадните  и фекалните

води  од објектите од селото. Сите отпадни  и фекални  води  ќе се прифатат преку
секундарна мрежа и ќе се собираат во колектори кои водата ќе ја носат  во
пречистителна станица така што испустот од пречистителните води да можат да се
насочат кон  езерото.
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Канализационата мрежа  се предвидува да биде  од сепаративен карактер,
односно фекална без прифаќање на атмосверските и подземните води. Просечната
длабочина на канализационата мрежа  ќе овозможува  прикличување на околните
станбени  и други објекти. По должина на   трасата се предвидува  да се постават
ревизиони и каскадно ревизиони шахти.

Финансиски средства за реализација на активноста 47.955.048 денари.
Средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Ресен и донатори.
Временска рамка 2021-2023 година.

3.8.Брајчино – изградба на фекална канализациона мрежа и пречистителна
станица
Со оваа активност се планира да се  канализираат отпадните  и фекалните

води  од објектите од селото. Сите отпадни  и фекални  води  ќе се прифатат преку
секундарна мрежа и ќе се собираат во колектори кои водата ќе ја носат  во
пречистителна станица така што испустот од пречистителните води да можат да се
насочат кон  езерото.

Канализационата мрежа  се предвидува да биде  од сепаративен карактер,
односно фекална без прифаќање на атмосверските и подземните води. Просечната
длабочина на канализационата мрежа  ќе овозможува  прикличување на околните
станбени  и други објекти. По должина на   трасата се предвидува  да се постават
ревизиони и каскадно ревизиони шахти.

Финансиски средства за реализација на активноста 47.219.145 денари.
Средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Ресен и донатори.
Временска рамка 2021-2023 година.

3.9.Сливница – изградба на фекална канализациона мрежа и пречистителна
станица
Со оваа активност се планира да се  канализираат отпадните  и фекалните

води  од објектите од селото. Сите отпадни  и фекални  води  ќе се прифатат преку
секундарна мрежа и ќе се собираат во колектори кои водата ќе ја носат  во
пречистителна станица така што испустот од пречистителните води да можат да се
насочат кон  езерото.Канализационата мрежа  се предвидува да биде  од
сепаративен карактер, односно фекална без прифаќање на атмосверските и
подземните води. Просечната длабочина на канализационата мрежа  ќе
овозможува  прикличување на околните станбени  и други објекти. По должина на
трасата се предвидува  да се постават ревизиони и каскадно ревизиони
шахти.Финансиски средства за реализација на активноста 37.784.540
денари.Средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Ресен и донатори.

Временска рамка 2021-2023 година.

4.0 Долно Перово - изградба на фекална канализација и пречистителна
станица

Со изградба на канализационата мрежа во наеленото место Долно Перово, ќе се
придонесе за унапредување на квалитетот на живот преку создавање на санитарно-
здравствени услови за живеење, заштита на животната средина преку
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спречувањето на присуство на опасни материи и супстанци и загадување и друг вид
на деградација на животната средина.

Канализационата мрежа за населеното Д.Перово предвидено е да се изгради
колектор со што комплетно се опфаќаат домаќинствата и сместувачки капацитети
од ова населено место за проектиран период од 30 години со околу 200 жители.

Мрежата е предвидено  да биде од сепаративен  тип, односно фекална, без
прифаќање на атмоферки води и подземни води.
Финансиските средства за реализација на активноста изнесуваат 15.300.107,88
денари.
Средствата ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Ресен и донатори.

Временска рамка 2021-2023

Со реализирање на  горенаведените активности ќе се заштити и унапреди
животната средина, природата и ќе води кон подобрување на екосистемите во
предложените селски населби кои се директни корисници од реализирањето на
инвестициите, така и во целата општина индирекно. Правилното управување со
фекалните води ќе донесе создавање на предуслови за подобрување на квалитетот
на животот на населението и исполнување на двата приоритети од Стратегијата -
заштита на животната средина и развој на туризмот.

4. Во рамките на капиталните инвестиции за изградба, реконструкција     и
рехабилитација на локални патишта, улици и плоштади,  планирано е

следното:

4.1 Реконструкција на останати улици на територија на Град Ресен:

- ул. ,,Наум Веслиевски” со должина од L= 1680 метри
- ул.,,Кузман Јосифовски” со должина од L= 700 метри
- ул.,,Михајло Бочкаровски” со должина од L= 950 метри
- ул.,,Кочо Рацин” со должина од L = 700 метри
- ул.,, Илинденска” со должина од L= 220 метри
- ул.,, 7 ма” со должина од 230 метри
- крак на ул.,,Борис Кидрич”
- ул. ,,Мите Трајчевски” со должина од L= 280 метри
- крак на ул.,,11 ти Октомври” со должина од 70 метри
-ул. ,,4 ти Јули” со должина од L= 85 метри
- ул.„Никола Вапцаров“ 100 метри

4.3 Планирани градежни активности за изградба и одржување на улици
во селата на територија на општина Ресен:
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- с.Болно со должина од L=150 метри
- с.Крани со должина од L=240 метри
- с.Арваи со должина од L=600 метри (црква св.Богородица до село и             од
мост до црква св.Илија)
-с.Брајчино со должина од L=1500 метри (од село до црква св.Петка)

4.4. Локални патишта кои треба да се изведат во 2021година:
1. Изградба на локалниот пат Покрвеник и Волкодери со  должина од

L=650.00 м - 3 250 000.00 денари

4.5. Реконструкција плоштад Цар Самоил и улица Гоце Делчев во Ресен
Претходно извршена е реконструкција на улицата Мите Богоевски која

претставува  фаза од реконструкцијата на  плоштадот  Цар Самоил и улицата Гоце
Делчев во Ресен.

Во наредна фаза се предвидува да се реконструира плоштадот Цар Самоил
и улица Гоце Делчев, како и опремување вo функција на развој на туризмот и
подобрување на туристичката понуда.

Вкупна вредност на инвестицијата 40.000.000 денари.
Потребни средства за реализација ќе бидат обезбедени од, Буџет на РМ,

Буџет на Општина Ресен и донации.

4.6. Реконструкција на локален пат со спој на регионален пат Р-1308,
Макази до Маркова Нога со с.Курбиново

Вкупна вредност на инвестиција 9.784.567 денари
Реконструкција на патниот правец кој води до с.Курбиново. Како резултат на

дотраеност истиот е во лоша состојба.
Сретства за оваа активност ќе бидат обезбедени  од Програмата за

финансиска поддршка на руралниот развој.
Временска рамка 2021-2023 година.

4.7. Реконструкција на дел од локалниот пат Ресен- с.Болно
Оваа активност предвидува реконструкција на локалниот патниот правец кој

ги поврзува Ресен и с.Болно
Вкупна вредност на инвестиција 2.500.000 денари
Сретства за оваа активност ќе бидат обезбедени од Буџет на РМ, Буџет на

Општина Ресен и донатори.
Временска рамка 2021-2023 година.

4.8.Тампонирање на полски патишта
Оваа активност предвидува тампонирање на пристапни патишта до

земјоделски површини.
Вкупна вредност на инвестиција 1.500.000 денари
Сретства за оваа активност ќе бидат обезбедени од Буџет на РМ, Буџет на

Општина Ресен, Центар за развој на Пелагониски плански регион и донатори.
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Временска рамка 2021-2023 година

4.9. Проекти финансирани од ЕУ фондови во функција на локален економски
развој

- ПОМАЛКУ ОТПАД 2
Проект финансиран од ИПА Програмата за Прекугранична соработка со

помеѓу Грција 2014-2020 во рамките на приоритетната оска 2: “Заштита на
животната средина- транспорт”, специфична цел: 2.2. “Одржливо управување и
рециклирање на био-отпад”.
Основна цел на проектот  е управување со органски отпад и промоција на
централизирано/децентрализирано компостирање и производство на брикети  во
прекуграничната област.

Централизираното и децентрализирано компостирање се комплементарни
едно со друго во однос на промоција на заштитата на отпадот како приоритет и
пренасочување на  биоразградливиот отпад од неговото депонирање согласно
програмите на Европската Комисија од 2014 “Кон кружна економија: Програма Нула
отпад за Европа”.
Проектот се однесува на теренски истражувања за движењето на отпад од храна,
земјоделски отпад и други видови органски отпад, воспоставени практики за
управување со отпад и на свеста на граѓаните, набавка на опрема за зголемување
на капацитетите на ЈКП Пролетер за примарна селекција на отпадот, како и акции
за демонстрација и обука за имплементација на акциониот план.

Времетраење на проектните активности е 24 месеци.
Потребни средства за инвестицијата се 5.350.000,оо денари и истите се од

ИПА Програмата за Прекугранична соработка помеѓу Грција и Р.С
Македонија 2014-2020.

- ЗЕЛЕН ТРАНСПОРТ
Проект финансиран од ИПА Програмата за Прекугранична соработка со

Грција 2014-2020 во рамките на приоритетната оска 2: “Заштита на животната
средина -транспорт”, специфична цел: 2.1. Јакнење на јавната инфраструктура за
подобрување на патувањето, безбедно преминување на граница и унапредување
на енергетската ефикасност кон зелен транспорт.

Основна цел на проектот  е  да се придонесе кон унапаредување и развој на
зелениот транспорт во прекуграничната област на Република Грција и Р.С
Република Македонија.

Проектот се однесува на набавка на електрични автобуси (минибуси) и
комунални електрични возила по општини кои се вклучени, како и изградба на нови
обновливи извори на енергија врз станиците за полнење на овие електрични
возила.

Потребни средства за инвестицијата се 11.035.067,00 денари и истите се од
ИПА Програмата за Прекугранична соработка помеѓу Грција и Р.С Македонија 2014-
2020.
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- ПО ПАТЕКИТЕ НА СВЕТИТЕ ВОДИ
Проект финансиран од ИПА Програмата за Прекугранична соработка помеѓу

Грција и Р.С Македонија 2014-2020 во рамките на приоритетната оска Приоритетна
оска 1 (развој и поддршка на локалната економија) и Специфична цел 1.3
(Подобрување на атрактивноста и промовирање на туризмот во прекуграничната
област за подобрување на вработување во туризмот)

Основна цел на проектот  е развој и поддршка на локалната економија и
подобрување на квалитетот на живот на населението од руралните средини во рамки
на прекуграничниот регион.

Проекот има за цел создавање на предуслови за подобрување на атрактивноста
на регионот и промовирање на туризмот во прекуграничната област за
подобрување на вработување во туризмот.

Проектот се однесува на активности за уредување на пешачко-велосипедска
патека помеѓу локациите од: Преспански Крст и црквата Св. Петар и павле во село
Подмочани, црквата Св. Петка во село Подмочани, манастир Св. Илија во село Грнчари,
Манастир Св. Ѓорѓија во село Курбиново и Манастир Рождество на Пресвета
Богородица во село Сливница, Општина Ресен.

Потребни средства за инвестицијата се 11.908.212,00 денари и истите се од ИПА
Програмата за Прекугранична соработка помеѓу Грција и Р.С Македонија 2014-
2020.

5.Други комунални работи ( Чистење на речните корита )
Оваа активност предвидува чистење на речни корита на територија на

Општина Ресен
Вкупна вредност на инвестиција 3.500.000 денари
Сретства за оваа активност ќе бидат обезбедени од Буџет на РМ, Буџет на

Општина Ресен, Центар за развој на Пелагониски плански регион и донатори.
Временска рамка 2021-2023 година

Потребните средства за реализација на активностите во рамките на
Проектите од делот на животна средина ќе се обезбедуваат од донатори, Буџетот
на Општина Ресен, ЕУ фондови, ИПА Програма за прекугранична соработка и
останати донатори.

Имплементацијата на активностите од Планот на Програмите за развој ќе
биде под контрола на надлежниот орган на Општината Ресен, со динамика на
изведување на активностите согласно динамиката на обезбедувањето на
потребните финансиски средства.

Предложениот План на Програми за развој ќе подлежи на годишна ревизија,
согласно степенот на реализација на пооделните инвестициони активности.

Програмата ќе биде финансирана од Буџетот на Општина Ресен во рамките
на планираните средства за таа програма, во Буџетот на Општина Ресен за
2021,2022 и 2023 година.
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СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08- 1917/6 Претседател
17.11.2020 година
Ресен                                                                        Никола Станковски с.р.

4.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ’’ бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од Статутот
на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013,
8/2015 и 11/2015) донесувам

З А К Л У Ч О К
за објавување на Одлуката за измени и дополнување на Одлуката за

определување на еднонасочен сообраќај и користење на сообраќајна лента за
паркирање на патнички моторни возила

Се објавува Одлуката за измени и дополнување на Одлуката за
определување на еднонасочен сообраќај и користење на сообраќајна лента за
паркирање на патнички моторни возила, што Советот на Општина Ресен ја
донесе на седницата одржана на  17.11.2020 година.

Бр.09-1982/4 Градоначалник
19.11.2020 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на РМ број 5/02), член 16 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Ресен
(Сл.гласник на Општина Ресен број бр.7/2010,13/2013, 8/2015 и11/2015)) а по
претходно добиена согласност од Министерството за внатрешни работи -
Полициска станица Ресен, Советот на Општина Ресен на седницата одржана на
ден 17.11.2020 година донесе

О Д Л У К А

за измени и дополнување на Одлуката за определување на еднонасочен
сообраќај и користење на сообраќајна лента за паркирање на патнички моторни

возила

Член 1

Во член 2 од Одлуката за определување на еднонасочен сообраќај и користење на
сообраќајна лента за паркирање на патнички моторни возила (,,Службен гласник на
Општина Ресен, бр.7/2009 и 9/2009,8/20), ставот два се менува и гласи:

Еднонасочниот сообраќај по улиците од став еден на оваа Одлука ќе се
одвива во периодот од 01.12.2020 година 01.05.2021 година., заради поефикасно
зимско одржување на локалните патишта и улици.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во ,,Службен гласник
на Општина Ресен,,

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 08-1917/7 Претседател

17.11.2020 год. Никола  Станковски с.р.

Ресен
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5.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ’’ бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од Статутот
на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013,
8/2015 и 11/2015) донесувам

З А К Л У Ч О К
за објавување на Заклучокот по Годишниот план за вработување на ОУ,, Димитар

Влахов,, с.Љубојно за 2021 година

Се објавува Заклучокот по Годишниот план за вработување на ОУ,, Димитар
Влахов,, с.Љубојно за 2021 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на
седницата одржана на  17.11.2020 година.

Бр.09-1982/5 Градоначалник
19.11.2020 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на
Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013, 08/2015 и 11/2015 )и член 20-б  од Законот за
вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ број
27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 и 143/2019) Советот на Општина Ресен на
седницата одржана на 17.11.2020 година, откако го разгледа Годишниот план за
вработување за 2021 година на ОУ „ Димитар Влахов“ с.Љубојно, го донесе
следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Годишниот план за вработување на ОУ „Димитар Влахов“
с.Љубојно за 2021 година, заведен под арх.бр.01-101/1 од 03.11.2020 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1917/8 Претседател
17.11.2020 година Никола Станковски с.р.
Ресен
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6.
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа

(,,Службен весник на РМ’’ бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од Статутот
на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013,
8/2015 и 11/2015) донесувам

З А К Л У Ч О К
за објавување на Одлуката за давање согласност на Одлуката за утврдување на

цени за услуги од областа на канализацијата

Се објавува Одлуката за давање согласност на Одлуката за утврдување на цени
за услуги од областа на канализацијата, што Советот на Општина Ресен ја донесе
на седницата одржана на  17.11.2020 година.

Бр.09-1982/6 Градоначалник
19.11.2020 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа
(“Службен весник на РМ” бр. 5/2002), член 23 став 1 точка 47 од Статутот на
Општина Ресен (“Службен гласник на Општина Ресен” бр. 7/2010, 13/2013, 8/2015 и
11/2015) и чл 11 од Законот за јавни претпријатија( Службен весник на РМ бр. 38/96,
9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15,
39/16, 64/18 и 35/19, 275/2019) , Советот на општина Ресен на ден 17.11.2020
година, донесе:

О Д Л У К А

за давање согласност на Одлуката за утврдување на цени за услуги од
областа на канализацијата

Член 1

Со оваа Одлука се дава согласност на Одлуката за утврдување на цени за
услуги од областа на канализацијата на Управниот одбор на ЈКП Пролетер Ресен
под бр. 02-396/7 од 02.10.2020 година.
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Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен Гласник
на Општина“ Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08-1917/9 Претседател
17.11.2020 година Никола Станковски с.р.
Ресен

7.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа
(,,Службен весник на РМ’’ бр.5/02) а во врска со член 71 став 1 алинеа 3 од Статутот
на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр.7/2010, 13/2013,
8/2015 и 11/2015) донесувам

З А К Л У Ч О К
за објавување на Одлуката за воспоставување меѓуопштинска соработка меѓу

Општина Ресен и Општина Охрид

Се објавува Одлуката за воспоставување меѓуопштинска соработка меѓу
Општина Ресен и Општина Охрид, што Советот на Општина Ресен ја донесе на
седницата одржана на  17.11.2020 година.

Бр.09-1982/7 Градоначалник
19.11.2020 година Живко Гошаревски с.р.
Р е с е н
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Врз основа на член 4 став (3) од Законот за меѓуопштинска соработка
(„Службен весник на Република Македонија„, бр. 79/09), член 14 став (1) член 36
став (1) точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ”, бр.
05/02) и член 14 од Статутот на Општина  Ресен  , ( Службен гласник на Општина
Ресен  бр. 7/2010,13/2013,8/2015 и 11/2015 ) Советот на Општината Ресен , на
седница одржана на ден  17.11.2020 година, донесе:

О  Д  Л  У  К  А

за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Ресен

и Општина Охрид

Член 1

Се воспоставува меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Ресен   и
Општина Охрид.

Член 2

Меѓуопштинската соработка од член 1 на оваа одлука ќе се остварува преку
вршење на определени работи од страна на Општина Охрид за потребите на
Oпштина Ресен во надлежност на градежната инспекција .

Финансиските средства потребни за измирување на трошоците за вршење
на работите за кои ќе се воспостави меѓуопштинска соработка, ќе се обезбедат од
буџетот на Oпштина Ресен.

Член 3

За остварувањето на меѓуопштинската соработка ќе се склучи Договор
помеѓу Градоначалниците на Oпштина Ресен и Oпштина Охрид за вршење на
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определени работи од страна на една општина за друга општина , согласно член 9
став 2 и член 29 од Законот за меѓуопштинска соработка.

Член 4

Ова одлука влегува во сила со денот на објавување во ,,Службен гласник на
Општината  Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.08- 1917/10 Претседател,

17.11.2020 год. Никола Станковски  с.р.

Ресен
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